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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE BEREIKBAARHEID VAN HET PASTORALE TEAM
De pastoor van onze regio en dus ook in onze parochie is pastoor Ivan Garcia Ferman, hij wordt geassisteerd
door kapelaan Pawel Banaszak, kapelaan Maciej Gradzki en Diaken Henk Schrader. Zij vormen samen het
pastorale team van de regio Noordkop. In principe is er iedere woensdag een priester aanwezig op Texel.

NEEM GERUST CONTACT OP MET HET PASTORALE TEAM
Voor o.a. een huisbezoek, telefonisch gesprek, doop, communie, vormsel,
huwelijk, sacrament van boete en verzoening, jubilea, ziekenzalving, uitvaart.
Pastoor Ivan Garcia Ferman

tel nr. 06 - 17129642

Kapelaan Pawel Banaszak

tel nr. 06 - 46554569

Kapelaan Maciej Gradzki

tel nr. 06 - 25574966

Diaken Henk Schrader

tel nr. 06 – 10306086

Bij dringende gevallen kunt u pastoor Ivan Garcia,
kapelaan Pawel Banaszak of Kapelaan Maciej Gradzki bellen

DE BEREIKBAARHEID VAN DE PAROCHIE.
Voor opgave van misintenties, veranderingen m.b.t. de ledenadministratie, aanmelden vrijwilligerswerk,
contact met het bestuur, financiële zaken en andere vragen die bij u leven. Kunt u contact opnemen met de
parochie coördinator Henny Hin op het secretariaat.
Het secretariaat (de pastorie) Molenstraat 34 Den Burg is op dinsdag en woensdagochtend van 10-12 uur
geopend, u bent van harte welkom om even binnen te lopen.
Verder is Henny Hin van maandag t/m donderdag ook tijdens kantooruren telefonisch 0222-322161 of per mail
secretariaat@rkparochietexel.nl bereikbaar.

ONZE RK KERKEN

DE RK BEGRAAFPLAATSEN:

Johannes de Doperkerk

Molenstraat 36,

Den Burg

Francisca Romanakerk

Molenlaan 2,

De Cocksdorp

Sint Martinuskerk

De Ruyterstraat 129, Oudeschild.

In Den Burg is deze is gelegen aan de Keesomlaan.
In de dorpen Oudeschild, Oosterend en De Cocksdorp is er op de desbetreffende
begraafplaats een katholiek gedeelte.
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Met het feest
van de geboorte
van het Christuskind
wordt licht en vrede
gegeven in ons leven.

PASTORAAL WOORD
Trouw zal uit de aarde ontkiemen, rechtvaardigheid daalt neer uit de hemel (Ps 85,12)
Beste parochianen,
Ik denk dat iedereen zich dit jaarseizoen een beetje anders had voorgesteld. Dat we de Covid
dus (als een zich overal opdringend probleem) al voor goed achter de rug hadden gehad. Niets daarvan.
Ergens wel lastig… maar laten we ons niet hierdoor afleiden van gewoon leven en een goede geest. Met
elkaar verbonden blijven vind ik dan het belangrijkste. Want om met elkaar dingen te delen, het te kunnen uitpraten als je ergens mee
zit, brengt je verdwaalde gedachten en twijfels weer op orde en je krijgt er als het ware jezelf weer mee terug.
We zijn ondertussen al begonnen met Advent (…en Kerst, ja, maar dat komt nog), een tijd waarin onder het koud en donker,
de belofte van licht schittert, van hoop op iets waar iedereen naar uitkijkt en wat ieder hart weer warm kan maken. Die kleine vier
weken verwoorden duizenden jaren, de geschiedenis van de mens op zoek naar het licht, naar de tekens van hoop: dat het leven toch
veel meer betekent dan ‘hier en nu’; dat men niet overgelaten is aan enkel zichzelf en eigen zingeving, maar is gewild, wordt gesteund
en met zorg en liefde gedragen naar de ultieme vervulling van de tijden; dat er ooit een dag komt waarop de mens God gewoon kan
ontmoeten, Hem in de ogen kijken, zijn mensenhart daar tot vrede laten komen en ermee verblijden.
Daarom zijn de teksten van de oude profeten (zoals Jesaja) in deze tijd zo belangrijk. Ze verwoorden de diepe verlangens naar
de tijden waarop het hemelse en het aardse elkaar gaan ontmoeten, waar God niet meer zo afstandelijk en de mens niet meer zo
wantrouwend is. Die verlangens vinden straks hun vervulling in de geboorte van Jezus, de ware God en de ware mens tegelijk, iemand
die ons mensen de ware identiteit onthult: dat we zonder van de menselijke conditie af te doen toch kinderen van God mogen zijn,
geliefd iedereen als enig kind. Dit vieren we met de Kerst met grote blijdschap. De wandeltocht door de duisternis, noodtoestand en
gemis, die daar aan voorafgaat, is ook ergens noodzakelijk om de drang naar die verlossing in het hart te doen opwekken en die als
kostbare schat daar te blijven koesteren.
Laten wij in ons leven voor deze ervaringen toch wat ruimte maken, tijd en aandacht aan besteden. Daar raakt ons leven in al
zijn aspecten zoveel rijker aan betekenis van, aan blijdschap die blijft en ruimte voor elkaar. Dit is wat ik ons allemaal in deze periode
ten diepste wens.
Hiernaast wil ik u allemaal uitnodigen om aan één initiatief een bijzondere aandacht te schenken. Dit najaar heeft onze Paus
Franciscus voorgenomen om iets te lanceren wat - onder Gods genade, maar ook in een gezamenlijke bezinning van zoveel mogelijk
gelovigen - de betekenisvolle impuls kan geven tot vernieuwing van onze kerk wereldwijd. Dit noemen wij de synode. Ter voorbereiding
als eerste fase daarvan zullen er in ons bisdom tot het einde januari 2022 gespreksbijeenkomsten gehouden worden waarop de
ervaringen, meningen, en inzichten van parochianen worden verzameld over diverse aspecten van de kerk. Dit noemen we de synodale
consultatie waarmee iedereen kan bijdragen aan een gezamenlijke visie van de kerk, de visie die uiteindelijk in 2023 door de Paus in een
document uiteengezet en gepubliceerd wordt.
De thematiek van de Synode draait rondom drie aspecten, verwoord kort in Latijnse begrippen van: Communio – Participatio –
Missio (de gemeenschap – de deelname – de zending). Het komt verder tot uiting in meer gerichte vragen, de vragen naar inzicht en
naar de manieren om deze aspecten beter te begrijpen, te bevorderen, ze in onze kerk steeds meer zichtbaar en levendig te maken.
Hier valt nog veel meer over te zeggen. U krijg daar nog zeker over te horen of anders voor meer info zie op de website van ons bisdom.
Veel goeds aan iedereen en met Gods zegen.

Kap. Pawel Banaszak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mensenkind
Mensenkind, vandaag herboren,
blijf geen droom, geen vrome wens,
laat jouw stem voortdurend horen
als Gods hartslag in de mens.
Kom te gast bij alle volkeren
in oost en west, noord en zuid.
Sloop de muren, doof de vuren,
stil de stormen wereldwijd.
Vrede hier vandaag herboren
in jong en oud, groot en klein.
Ga ons voor en kom ons tegen,
blijf geen lied, geen kerstrefrein.
Mensenkind vandaag herboren,
leg jouw glans op ons gelaat.
Wees het licht in onze ogen,
mens van God in woord en daad.
Breng je vredevolle boodschap
naar zwart en blank, naar arm en rijk.
Breek de jarenlange ruzies,
familievetes, rassenstrijd.
Vrede hier vandaag herboren
blijf geen woord, word werkelijkheid.
Kom ons hart en ziel bewonen,
om 'goddelijk' voor elkaar te zijn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIERINGENROOSTER R.K. PAROCHIE TEXEL
December 2021 - Januari 2022
Zo 28 november

Zo 5 december

10.00u Den Burg

09.30u De Cocksdorp
11.00u Den Burg

Zo 12 december

Zo 19 december

10.00u Den Burg

10.00u Den Burg
19.00u Den Hoorn

Eucharistieviering

COLLECTE: Bisschoppelijke

1e adventszondag

Adventsactie Eigen parochie

Eucharistieviering

COLLECTE: Bisschoppelijke

2e adventszondag

Adventsactie Eigen parochie

Eucharistieviering

COLLECTE: Bisschoppelijke

2e adventszondag

Adventsactie Eigen parochie

Eucharistie viering

COLLECTE: Bisschoppelijke

3e adventszondag

Adventsactie Eigen parochie

Woord en Communie viering

COLLECTE: Bisschoppelijke

4e adventszondag

Adventsactie Eigen parochie

Oecumenische adventsviering
KERSTMIS

vr 24 december

19.00u Den Burg

Herdertjesviering

COLLECTE: Eigen parochie

20.15u De Cocksdorp

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

22.15u Den Burg

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

Za 25 december

10.00u Den Burg

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 26 december

10.00u Den Burg

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

OUD EN NIEUW
Vr 31 december

19.30u Waddenkerk

Oecumenische oudejaarsviering

COLLECTE: Eigen parochie

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

De Cocksdorp
Zo 2 januari

10.00u Den Burg

Nieuwjaarswensen in de Witte Burcht
Zo 9 januari

09.30u De Cocksdorp

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

11.00u Den Burg

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 16 januari

10.00u Den Burg

Eucharistie viering

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 23 januari

10.00u Den Burg

Oecumenische dienst eenheid van het gebed

COLLECTE: Eigen parochie

Wo 26 januari

10.30u Den Burg

Eucharistieviering - Na afloop koffie drinken

COLLECTE: Eigen parochie

Zo 30 januari

10.00u Den Burg

Eucharistieviering

COLLECTE: Eigen parochie

WE HEBBEN DEZE PERIODE ALLE VIERINGEN INGEROOSTERD VOLGENS ONZE PLANNING,
MAAR WEL ONDER VOORBEHOUD.
WANNEER DE MAATREGELEN IN VERBAND MET DE CORONA PANDEMIE WIJZIGEN,
DAN HOUDEN WIJ ONS AAN DE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID EN HET BISDOM.

WANT LATEN WE SAMEN WEL VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!!
MOCHTEN ER WIJZIGINGEN ZIJN DAN COMMUNICEREN WE DAT VIA DE MEDEDELINGEN EN DE DIVERSE MEDIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bereikbaarheid parochie
HET PASTORALE TEAM
is telefonisch bereikbaar door te bellen naar:
Pastoor Ivan Garcia Ferman

tel nr. 06-17129642

Kapelaan Pawel Banaszak

tel nr. 06-46554569

Kapelaan Maciej Gradzki

tel nr. 06-25574966

Diaken Henk Schrader

tel nr. 06-10306086

PAROCHIECOÖRDINATOR
Henny Hin is op de dinsdag- en woensdagochtend
tussen 10 en 12 uur aanwezig op het secretariaat in de
pastorie:

Molenstraat 34,
1791 DL Den Burg

Telefonisch zijn wij van maandag tot/met donderdag
tijdens kantooruren bereikbaar op 0222-322161.
Mailen kunt u naar secretariaat@rkparochietexel.nl .
Op onze website www.rkparochietexel.nl vind u de
laatste en actuele informatie van onze parochie.

Mutaties met betrekking tot de ledenadministratie
U kunt ons helpen om ons ledenbestand actueel te houden, door ons uw verhuizing of
andere wijzigingen in uw burgerlijke staat aan ons door te geven.
Dit kan per mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl of schriftelijk naar
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg onder vermelding van ‘Ledenadministratie’.
Alvast bedankt.

PERSONALIA
Voor alle zieken, thuis, in het ziekenhuis, verpleeghuis en het hospice, maar ook
eenieder die het om wat voor reden dan ook moeilijk heeft, willen we heel veel kracht
toewensen. Dat God hen bijstaat in de warmte van alle mensen die om hen heen staan.

In liefdevolle herinnering…
In de afgelopen periode hebben we tijdens een viering afscheid genomen van dierbare
parochianen die wij hierbij met name noemen:
† 19-10-2021

Kick Smit

78jaar

Wij gedenken hen in liefde en dankbaarheid en wensen hen die achterblijven veel kracht
en sterkte om het verlies te dragen.

“De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij blijven voor altijd met ons verweven..”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAROCHIEAGENDA:
ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD
I.V.M. DE MAATREGELEN OMTRENT HET CORONAVIRUS
DATUM

TIJD

ACTIVITEIT

PLAATS

1 dec.

19.00 uur

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

17 dec.

20.00 uur

Volks kerstzang

Kerk Den Burg

24 dec.

19.00 uur

Kerstmusical Jozefschool

Kerk Den Burg

24 dec.

19.00 uur

Herdertjesviering

Kerk Den Burg

Nieuwjaarswensen aansluitend aan de viering

Witte Burcht

Parochiebestuur

Pastorie Den Burg

2 jan.
5 jan.

19.00 uur

7 jan.

Kopij datum Kerk Inn Zicht februari –maart 2022

15 jan

Gospel meets Soul

23 jan

10.00 uur

Oecumenische dienst van de eenheid

Kerk Den Burg

30 jan.

11.00 uur

Bijeenkomst over de synodale kerk ‘samen op weg’:

Witte Burcht

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Loop tijdens de kersttijd gerust eens de
kerk van Oudeschild, De Cocksdorp of
Den Burg binnen.
Alle drie de kerken zijn sfeervol
aangekleed met een kerstboom en de
kerststal.

MAATREGELEN OMTRENT DE CORONA PANDEMIE OPNIEUW AANGEPAST.

VOOR ONZE PAROCHIE BETEKENT DIT VOOR DIT MOMENT:
•

Allereerst willen we er bij u op aandringen om uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus handen
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten.

•

Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het
karakter van de Kerk.

•
•
•
•

Aanmelden is niet nodig.

•

De kerken worden zoveel mogelijk voor en tijdens de vieringen geventileerd.

We zullen opnieuw uw handen desinfecteren.
Wij adviseren ook om de 1.5 m afstand te bewaren.
En ook het dragen van een mondkapje bij het bewegen door de kerk wordt opnieuw geadviseerd.
Houdt dus rekening met uw kleding.

•

Er mag tijdens de viering wel gezongen worden.

•

Tijdens de vredeswens zullen we nog geen handen schudden.

•

Collectes blijven op een andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven van collectemandjes/ schalen, de kosters collecteren door middel van de collectezak, het collectemandje staat bij de uitgang,
een bankoverschrijving of een gift-app.

•

De Communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een
gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die
niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het
gebruik van een eigen corporale.

•

Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc. worden zoveel mogelijk beperkt.

•

Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel. Er kan gekozen worden voor een biecht in een
goed te ventileren ruimte.

•

De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd. Wijwaterbakjes
dienen nog leeg te zijn.

•

Bij een uitvaart kan weer besprenkeling van de kist bij de absoute plaatsvinden, mits vers water wordt
gebruikt en mits besprenkeling ingehouden gebeurt en uitsluitend op de kist.
VOORALSNOG ZIJN IN DEZE PERIODE ALLE
VIERINGEN EN ACTIVITEITEN INGEROOSTERD
VOLGENS ONZE PLANNING,
MAAR WEL ONDER VOORBEHOUD.
WANNEER DE MAATREGELEN IN VERBAND MET DE
CORONA PANDEMIE MOCHTEN WIJZIGEN,
DAN HOUDEN WIJ ONS AAN DE RICHTLIJNEN VAN
DE OVERHEID EN HET BISDOM.

WANT LATEN WE SAMEN WEL
VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!!
MOCHTEN ER WIJZIGINGEN ZIJN DAN COMMUNICEREN WE DAT VIA DE MEDEDELINGEN EN DE DIVERSE MEDIA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOFFIE DRINKEN IN ONZE PAROCHIE
Zo mogelijk willen we het samen koffie drinken in onze parochie
blijven organiseren op de woensdagochtend en na de vieringen.
Mits de maatregelen van de regering en het bisdom dat toelaten.
WE BLIJVEN WEL NOG STEEDS VOORZICHTIG
WANT DE GEZONDHEID VAN ONS ALLEN STAAT VOOROP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIACONALE ZONDAG VOOR TEXELGEZINNEN GROOT SUCCES.
Op 31 oktober stond de diaconale zondag in het teken van TEXELGEZINNEN.
Aan het eind van de viering heeft Cintha Stiekema met een persoonlijk woord ons
meer vertelt over wat “Texelgezinnen” betekent voor onze Texelse samenleving.
Na de viering stond de koffie klaar in de kleine
Johannes maar ook werden er diverse spullen
aangeboden tegen een vrijwillige bijdrage.
De koekjes van de bakgroep namen gretig
aftrek, en ook werd er uit het aanbod van Oosterhof nog diverse spullen
verkocht. De cadeaubonnen van de Lindeboom waren snel weg.
Daarnaast had Arrijane van Driel allerlei eigengemaakte artikelen voor de
verkoop en werden we getrakteerd op heerlijke bonbons en
saucijzenbroodjes van VHC/Chaupain B.V en Restaurant Peek.

De opbrengst van deze diaconale zondag was €770,10 en
dat werd nog eens aangevuld door het Caritas tot
€1000,00. Al met al een geweldige opbrengst.
En wat was het weer enorm gezellig om weer zo samen te
kunnen zijn en een bijdrage te leveren aan onze Texelse
samenleving.
Samen maakten we het verschil.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIERING UIT DANKBAARHEID ST.MARTINUS KERK OUDESCHILD UITGESTELD
Op zondag 14 NOVEMBER was er in de kerk van Oudeschild een EUCHARISTIEVIERING UIT
DANKBAARHEID gepland. Helaas hebben we deze moeten uitstellen vanwege de
verscherping van de maatregelen.
Iedereen was er klaar voor, het koor had gerepeteerd, de kerk was gepoetst en alle taken
verdeeld. Wat een enorme teleurstelling voor alle betrokkenen.
Maar uitstel is geen afstel!
Zodra het mogelijk is zullen we deze viering alsnog houden.
Het bestuur heeft wel aan alle koorleden, kosters en lectoren een bloemetje gebracht.

BUREN HOUDEN OOGJE IN HET ZEIL - SLEUTELS OVERGEDRAGEN
Aangezien de kosters Joke en Andre Zoetelief en Tineke van Beek hadden aangegeven eind van dit jaar te willen
stoppen met het kosterswerk, is inmiddels de sleutel overgedragen aan de buren Jan Jaap Hin en Birgit
Sassenburg. Zij hebben aangeboden om de kerk dagelijks te openen en te sluiten en een oogje in het zeil te
houden.
Een aanbod die het bestuur met beide handen heeft aangegrepen.
Het bestuur is blij dat de kerk, met de hulp van de buren, open kan blijven voor de vele bezoekers die er langs
komen, zodat men een kaarsje kan aansteken, de kerk bekijken of even genieten van een moment van rust en
stilte.
De kerk kan ook nog steeds gebruikt worden voor bijzondere vieringen zoals bijvoorbeeld een huwelijk of een
uitvaart.
Mochten er zaken zijn die u opvallen aan de kerk dan mag u altijd contact opnemen met de buren Jan Jaap Hin en
Birgit Sassenburg, telefoon 06 25 39 89 47 of natuurlijk met de parochie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moge een ster
van liefde en vrede,
uw Kerst verwarmen,
en als een licht u voorgaan
door het hele nieuwe jaar.

Het pastorale team,
het parochiebestuur
en alle medewerkers aan de Vuurtoren
wensen u een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar.

VIERINGEN ROND KERSTMIS EN OUD EN NIEUW
DEZE PERIODE ZIJN ALLE VIERINGEN INGEROOSTERD VOLGENS ONZE PLANNING, MAAR WEL ONDER
VOORBEHOUD. MOCHTEN ER WIJZIGINGEN ZIJN DAN COMMUNICEREN WE DAT VIA DE MEDEDELINGEN EN DE
DIVERSE MEDIA
WANNEER DE MAATREGELEN IN VERBAND MET DE CORONA PANDEMIE WIJZIGEN, DAN HOUDEN WIJ ONS AAN
DE DAN GELDENDE MAATREGELEN VAN DE OVERHEID EN HET BISDOM.

WANT LATEN WE SAMEN WEL VOORZICHTIG BLIJVEN!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIER KERSTMIS
Met de landelijke campagne VierKerstmis.nl willen de gezamenlijke
Nederlandse bisschoppen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om
Kerstmis te vieren, door zo mogelijk naar (één van) de kerstvieringen in
de parochie te gaan.

Website
In 2020 werd de website VierKerstmis.nl voor het eerst gelanceerd om in
de coronatijd iedereen op te roepen om toch Kerstmis te vieren. VierKerstmis.nl biedt inspiratie voor en over het
samen vieren van Kerstmis.
De website Vier Kerstmis gaat op vrijdag 26 november online.
Op deze site vindt u onder meer verhalen, kerstkaarten, een doe-boekje voor kinderen en nog veel meer.
___________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 17-12-2021

VOLKSKERSTZANG

The Singers of the Lord o.l.v. Nelleke Schreur-Visser verzorgt weer de jaarlijkse Volkskerstzang.
❖ VOOR: Alle belangstellenden
❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk Den Burg
❖ TIJD: 20.00 uur
❖ Toegang is vrij
___________________________________________________________________________________________________________________

Zondag 19-12-2021

KERST-INN

Het pastorale team en Regio Breed organiseert een Kerst-Inn.
Een gezellige middag met muziek, gezelschapsspelletjes, een hapje en drankje en voldoende tijd voor
ontmoeting! Komt allen en vier de kersttijd met elkaar!
❖ VOOR: Alle belangstellende 50+ers van onze regio
❖ TIJD: 14.00 uur – 17.00 uur
❖ LOCATIE: Willibrordkerk - Parkstraat 24a – Julianadorp
❖ TOEGANG: zo nodig zullen wij controleren op de corona toegangspas
❖ i.v.m. de inkoop wordt opgave tot uiterlijk 14 december op prijs gesteld via:
Telefonisch: Jan van Velzen 06 – 12 17 09 40 / 0223 – 64 30 66
Per Mail: regiobreednoordkop@gmail.com
___________________________________________________________________________________________________

Zondag 19-12-2021

OECUMENISCHE ADVENTSVIERING

Op zondagavond is er in het kerkje van Den Hoorn een oecumenische adventsviering
❖ VOOR: Alle belangstellende
❖ TIJD: 19.00 uur
❖ LOCATIE: PKN kerk Den Hoorn

KERSTVIERINGEN
Met Kerstmis zijn er ook dit jaar weer verschillende vieringen.
______________________________________________________________________________________________________
Vrijdag 24-12-2021

HERDERTJESVIERING

Wij hopen dat we op kerstavond weer de traditionele HERDERTJESVIERING kunnen organiseren.
De kinderen van groep 6/7 van de Jozefschool zijn al druk bezig om een mooie kerstmusical in te
studeren. En de kinderen uit groep 5 studeren de liedjes in en vormen het gelegenheidskinderkoor. En
ook de engeltjes zullen niet ontbreken.
Enthousiaste leraren en ouders dragen hun steentje bij om het ook dit jaar weer tot een succes te maken.
De viering begint met een kort moment van woord en gebed, daarna zal de musical “HERDERS STA OP!”
worden opgevoerd.

Een kerstmusical met humor geschreven, die je meeneemt
in het eeuwenoude verhaal van het kindje in de kribbe. Met
aansprekende personages, originele scènes, sprankelende
liedjes en bovenal een mooie kerstboodschap.
Zal het de twee bijdehante schapen, Sifra en Sofie lukken om
hun herders op tijd wakker te krijgen? En vinden de wijzen uit
het Oosten eindelijk het kind waar ze al zo lang naar op zoek
zijn?
‘HERDERS, STA OP! Dit moet je zien! Dit moet je horen!’
Via deze weg nodigen we alle kinderen en hun ouders uit om deze speciale Kerstviering voor kinderen bij
te wonen. En zo samen het kerstfeest te beginnen.
Tijdens de viering wordt er ook een collecte gehouden.
❖ VOOR: Alle kinderen en hun ouders.
❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg
❖ TIJD: 19.00 uur
❖ Toegang is vrij
______________________________________________________________________________________________________
Vrijdag 24-12-2021

EUCHARISTIEVIERINGEN KERSTAVOND
❖ VOOR: Alle belangstellenden
❖ TIJD: 20.15 uur
❖ LOCATIE: Francisca Romanakerk, De Cocksdorp
❖ TIJD: 22.15 uur
❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg

______________________________________________________________________________________________________
25-12-2021

EUCHARISTIEVIERINGEN 1e KERSTDAG
❖ VOOR: Alle belangstellenden
❖ TIJD: 10.00 uur
❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg

______________________________________________________________________________________________________
26-12-2021

EUCHARISTIEVIERINGEN 2e KERSTDAG
❖ VOOR: Alle belangstellenden
❖ TIJD: 10.00 uur
❖ LOCATIE: Johannes de Doperkerk, Den Burg

______________________________________________________________________________________________________

VIERINGEN OUD EN NIEUW
______________________________________________________________________________________________________
31-12-2021

OECUMENISCHE OUDEJAARSVIERING

Een goede traditie op Oudejaarsavond is de oecumenische oudejaarsviering in De Cocksdorp. De dienst
wordt geleid door een dominee en parochianen van onze parochie. Een fijne manier om gezamenlijk het
oude jaar af te sluiten.
❖ VOOR: Alle belangstellenden
❖ TIJD: 19.30 uur
❖ LOCATIE: PKN kerk in De Cocksdorp
______________________________________________________________________________________________________
1-1-2022

NIEUWJAARSDAG

Op ons eiland zijn er geen vieringen.
Maar in de hele regio is er wel één Regionale Eucharistieviering.
❖ VOOR: Alle belangstellende
❖ TIJD: 11.00 uur
❖ LOCATIE: Petrus en Pauluskerk, aan de Kerkgracht in Den Helder
______________________________________________________________________________________________________
2-1-2022

NIEUWJAARSWENSEN

Na de viering van 10.00 uur in Den Burg is er het traditionele nieuwjaarswensen in de Witte Burcht.
Samen drinken we na de kerk koffie in de Witte Burcht waar u in de gelegenheid bent om elkaar een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Na de koffie is er voor alle aanwezigen een drankje en een hapje en
proosten we op het nieuwe jaar.
❖ VOOR: Alle belangstellende
❖ TIJD: na de viering van 10.00 uur
❖ LOCATIE: Witte Burcht

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OECUMENISCHE DIENST VOOR DE EENHEID
Tijdens de jaarlijkse gebedsweek voor eenheid van christenen die plaats vindt van 16 tot en met 23 januari. staan
christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst
naar Jezus. het thema van de gebedsweek 2022 is dan ook: ‘Licht in het duister’.
Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze
verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor
eenheid te blijven bidden.”
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken.
“We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de
economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van
Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we
tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”
Op 23 januari staat de oecumenische dienst voor de eenheid op ons eiland gepland.
Maar met de huidige maatregelen kunnen we net als in september helaas ook nu geen gezamenlijke
oecumenische dienst organiseren. Vooralsnog plannen we daarom ieder in eigen gemeente / parochie een dienst
voor de eenheid van het gebed. Mochten de maatregelen veranderen / versoepelen zullen we dit wellicht nog
wijzigen en communiceren via de diverse media kanalen.
In onze parochie is er vooralsnog op 23 januari om 10 uur een woord en communie viering in de Johannes de
Doperkerk van Den Burg gepland met het thema van de gebedsweek voor de eenheid: ‘Licht in het duister’.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUCHARISTIEVIERING
OP WOENSDAG 26 januari
10.30 uur
Joh. de Doper kerk Den Burg
Na afloop staat de koffie klaar

U BENT VAN HARTE WELKOM
Vervoer nodig?
Neem dan voor 24 januari contact op met
0222 322161
secretariaat@rkparochietexel.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAUS FRANCISCUS EN BISSCHOP HENDRIKS HOREN OOK GRAAG UW MENING
Zoals u al in het pastorale woord van kapelaan Pawel heeft kunnen lezen wil Paus Franciscus van zoveel mogelijk
gelovigen horen hoe er een betekenisvolle impuls kan worden gegeven van onze kerk wereldwijd. Hiertoe is er
een synode gepland in 2023.
Ter voorbereiding daarop vraagt Paus Franciscus en bisschop Hendriks ook ons, om onze ervaring, mening en
inzichten. Door ons enkele vragen voor te leggen over de synodale kerk ‘samen op weg’:
Hoe vindt dit ‘samen op weg zijn’ plaats in de lokale kerk op het gebied van de gemeenschap – de deelname – de
zending?
Pastoor Ivan wil dit ook graag met zijn parochianen op Texel bespreken, daarom wordt er een speciale
bijeenkomst georganiseerd op 30 januari 2022, onder voorbehoud van alle maatregelen omtrent de corona, in de
Witte Burcht na de viering van 10 uur.
Eerst zullen wij gezamenlijk koffie drinken waarna we samen na een korte toelichting van pastoor Ivan de diverse
vragen zullen bespreken met elkaar. U bent van harte uitgenodigd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UURWERKEN DEN BURG EN OUDESCHILD
De tijd stond even stil!
Maar nu zijn de uurwerken van de kerken in Den Burg en
Oudeschild weer helemaal bij de tijd en klaar voor een nieuw
tijdperk.
Vanaf nu worden de klokken elektrisch aangestuurd en blijven ze
op tijd lopen door een satellietverbinding.
Ze hoeven niet meer dagelijks te worden opgewonden. Een hele
vooruitgang en vooral verlichting voor de kosters.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NA 52 JAAR AFSCHEID VAN DE VUURTOREN.
In het verleden werd door de priester, gewapend met het afleesboek, vanaf de preekstoel aan de beminde
gelovigen meegedeeld waar, wanneer en voor wie er een H. Mis werd opgedragen. Naast praktische
mededelingen werd soms ook een herderlijk schrijven van de bisschop of de lijst van weldoeners voor kerk en
armen voorgelezen.

Sursum Corda
Al in 1946 kon men zich abonneren op het parochieblad voor het bisdom Haarlem Sursum Corda (de harten
omhoog). Het blad werd toen in Den Burg door verkenners bezorgd. Vanaf juli 1947 werd het blad via de post
verstuurd.
In november 1963 waren er op Texel 364 personen op geabonneerd. Alle gegevens van de drie parochies op
Texel werden apart vermeld. Vanaf 10 november 1968 kwamen de mededelingen onder één kop; ’r. k. kerken Texel‘. Vanaf januari 1951 schreef pastoor C.P.G. Persoon het parochienieuws in het blad onder het hoofd ‘De
stem van een roepende’. J.G.J. van Schie, pastoor van De Cocksdorp vanaf 2 november 1967, had van de bisschop
de opdracht om van Texel één parochie te maken. Hij schreef in Sursum Corda van 3 tot 10 december 1967
onder De Cocksdorp de rubriek ‘van kerktoren tot vuurtoren’. De naam de
Vuurtoren is dus eigenlijk door hem bedacht. Voor Den Burg schreef hij onder de
kop ‘Burger geluiden’, voor Oosterend ‘onder ons’, voor De Koog ‘vanaf de hoge
duin’, en voor Oudeschild ‘vanuit de haven’.
Sinds november 1968 moesten de pastoors op Texel de zielzorg voor heel het
eiland verzorgen. Toen kwam er de rubriek ‘tussen Waddenzee en Noordzee’.

Parochieblad de Vuurtoren.
De parochieraad was in 1967 voorstander van een Texels kerkblad als
communicatiemiddel met de parochianen. Een gezamenlijk kerkblad met andere
kerken kwam niet van de grond. Er werd gekozen voor een eigen kerkblad. In
september 1969 werd Sursum Corda vervangen door het ‘informatiebulletin’ voor
R.K. Texel, de Vuurtoren.
In de beginjaren werd gestencild op de zolder van de Jozefschool, later in de
archiefruimte van de pastorie. In 1968 werd de pastorie aan de tuinzijde
uitgebreid met een gemeenschapsruimte en een zit- en studeerkamer. Deze
laatste ruimte kwam in april 1993 vrij nadat pastor P.M. Kolkman was verhuisd
naar de Beatrixlaan en wordt sinds die tijd gebruikt als drukkerij.
Een belangrijk en terugkerend onderwerp van gesprek in het parochiebestuur is de toekomst van onze parochie.
RK parochie Texel is een zelfstandige parochie in onze regio. Maar om diverse taken te kunnen blijven uitvoeren
ontstaan er steeds meer regionale verbindingen en versterkingen en werken we, waar mogelijk, met regelmaat
samen met de andere parochies in onze regio.
Hieruit voortvloeiend heeft het bestuur nu besloten om ook samen te gaan werken met het regionale parochie
magazine ‘Kerk INN Zicht’. Dat betekent dat de oude vertrouwde Vuurtoren vanaf het nieuwe jaar 2022 niet meer
op uw deurmat zal vallen. Dit betekent ook, dat deze druk de laatste zal zijn die onder de naam Vuurtoren
uitgebracht wordt. In plaats hiervan ontvangt u de volgende keer het gezamenlijke parochie magazine ‘Kerk INN
Zicht’.
Met de komst van ‘Kerk INN Zicht’ hopen wij de lezer te voorzien van nog meer leesplezier. Hiervoor zal de
nieuwe uitgave in full colour, kwalitatief betere foto’s en op iets kleiner formaat worden gedrukt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN WOORD VAN DANK BIJ HET AFSCHEID VAN DE VUURTOREN
Een woord van dank, lof en waardering, voor hun enorme inzet in al die jaren, geven we aan alle mensen die in de
afgelopen 52 jaar betrokken waren bij de Vuurtoren.
Dank aan de redacties die het parochienieuws voor u verzamelde en op
papier hebben gezet op een leuke leesbare manier.
Dank aan de mensen die hielpen in de drukkerij om het blad te
vermenigvuldigen en te nieten. In hoogtijdagen waren dat er meer dan
1000 stuks iedere maand weer opnieuw.
Dank aan de vele bezorgers die er hun rondje voor liepen of fietste, of met
de auto ervoor zorgden dat het blad op tijd bij u op de mat viel.
Zij hebben er allemaal met veel enthousiasme voor gezorgd, dat u op de
hoogte bleef van het nieuws uit onze parochie.
Gelukkig blijven al deze vrijwilligers
nog steeds betrokken, al is het op
een andere manier.
De redactie gaat nu de Texelse
artikelen aanleveren voor het
parochiemagazine Kerk Inn Zicht. In
dit blad vullen wij een aantal pagina’s
en zijn we herkenbaar aan dit logo. Het is een grafische bewerking van onze
drie kerken.
Onze drukkers in de drukkerij blijven ook actief. Zij zorgen voor het drukken van de diverse boekjes van de
vieringen en uitvaarten.
En de bezorgers zullen het nieuwe parochie magazine “Kerk Inn Zicht” bij u gaan bezorgen.
Zo is het afscheid van “De Vuurtoren” geen afscheid maar een NIEUW BEGIN!
U ontvangt eind januari het gezamenlijke parochie magazine “Kerk INN Zicht”.
Een magazine in Full Color. Vol verdieping, nieuws, interviews en weetjes. Met
natuurlijk het pastorale woord van ons pastorale team, het vieringen-rooster, nieuws
uit de diverse parochies en de regio. Een aansprekende
kinderpagina en jongeren uit de regio die hun eigen
aandeel aan dit blad leveren. Maar ook een puzzel en
bijvoorbeeld een artikel over de paus, een interview met
een bekende katholiek of informatie over interessante boeken en tentoonstellingen.
Het magazine wil een bron van INNspiratie voor iedereen zijn ongeacht de leeftijd.
Het woord “INN” betekent in het Engels herberg maar is ook een zijrivier van de
Donau. Men wil met dit blad een moment van bezinning en geestelijk water voor u
zijn.
Wanneer u nieuwsgierig bent hoe het blad er uit ziet kunt u het vinden op de
website van de Petrus en Paulus parochie van Den Helder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEUGDPAGINA
Zo houd je de kersttijd zichtbaar.
MAAK EEN KERSTKAARS
De paarse kaarsen van de adventskrans kun je nu vervangen door witte of rode kaarsen.
Mooi is het gebruik van een speciale kerstkaars, een kaars die vanaf eerste kerstdag de hele
kersttijd zal branden. Je kunt natuurlijk een gewone witte stompkaars gebruiken, en hem
een ereplaatsje geven in de kamer. En omdat het een speciale kaars is, kun je hem ook
versieren. Bindt er bijvoorbeeld een mooi kerstlint omheen. In de hobbyzaak is ook speciale
wasfolie te koop om op de kaars vast te drukken. Met stiften kun je ook letters schrijven. Zo
wordt het jullie eigen gezins-kerstkaars. Steek hem elke dag aan, bijvoorbeeld bij het eten.
Maak er een klein ritueel van om deze kaars steeds als allereerste aan te steken en vanaf
deze kaars het licht door te geven aan alle andere kaarsjes en waxinelichtjes.

KERSTKAARTEN
De meeste kerstkaarten zijn voor Kerstmis binnengekomen en hebben een mooi plekje gekregen.
Kerstkaarten sturen lijkt misschien een routinegebaar, maar het is eigenlijk best bijzonder dat mensen
die ons dierbaar zijn ons elk jaar weer het beste wensen. Het kan waardevol zijn daar eens bij stil te
staan. Kies bijvoorbeeld elke dag een kaart, lees hem hardop voor en praat met zijn allen over de
persoon die de kaart heeft gestuurd. Waarom is deze persoon jullie dierbaar? Haal samen mooie
herinneringen op, steek een kaarsje op voor die persoon en bidt er een klein gebedje bij. Heb je
misschien nog iets goed te maken met die persoon, of heeft hij misschien een steuntje in de rug
nodig? Nu is het er de goede tijd voor.

STAL
Verleg je aandacht in de kersttijd naar de stal. Na de tweede kerstdag
kunnen de herders en schapen een stukje verderop gezet worden, zij
zijn weer terug naar hun weide. Het wachten is op de drie koningen.
Wie komen er in de tussentijd bij Jozef, Maria en het kindje op
bezoek? Laat iedere dag iemand van het gezin aan de beurt zijn om
een bezoeker bij de stal te brengen.
Een lievelingsknuffel of pop misschien? Of een heiligenbeeldje?
De drie koningen komen met geschenken. Wat is ons geschenk voor
het kerstkind? Misschien een mooie tekening of plakwerkje?

DE STER ACHTERNA
Zet de drie koningen met Kerstmis nog niet bij de stal maar ergens anders in de kamer. Vanaf tweede
kerstdag lopen ze in 12 dagen de ster achterna, richting de stal in Bethlehem.
Knip van karton of stevig papier 12 sterren en nummer ze 1 t/m 12, bijvoorbeeld met glitterlijm.
Hang ze aan een lintje of steek ze op een satéprikker verspreid door de kamer. Dit is de route die de
drie koningen moeten volgen. De laatste ster is bij de stal. Maak een momentje om per dag de
koningen een stukje verder te brengen.
Heb je een kleine kamer? Teken dan op een stuk papier een weg met 12 vakjes, nummer ze 1 t/m 12,
knip hem uit en leg hem bij de stal. Elke dag schuiven de drie koningen weer een stukje op.

BISSCHOPSWIJN MAKEN VOOR EN MET
KINDEREN
De smaak van kaneel, kruidnagel en sinaasappel
is onverbrekelijk verbonden met Sinterklaas
maar ook met Oud-en Nieuw. Deze
ingrediënten gebruik je ook bij het maken van
bisschopswijn of voor een Oudejaars-drankje.
Laat je kinderen de kruidnagels in de
sinaasappel/citroen steken en als ze groot
genoeg zijn, laat ze lekker in de pan roeren en
genieten van de heerlijke geuren!

DAG OUD JAAR
Het oude jaar is moe,
het moet nu uit gaan rusten.
Dus zeg maar: "Dág oud jaar
met je lasten en je lusten...
Je hebt je best gedaan
en ons heel veel gegeven!
Je was er dag na dag
en gaf ons tijd van leven.

Bisschopswijn zonder alcohol

We denken aan je terug
met foto's en verhalen

Ingrediënten:

Je ging ontzettend vlug,

* 1 kleine citroen - * 1 kleine sinaasappel - * 6

je bent niet te herhalen.

kruidnagels - * 75 gram suiker - * 1

Er komt een gloednieuw jaar,

kaneelstokje -* 1 fles druivensap

met nieuw geluk én trubbels.

Bereiding:
* Boen de citroen en sinaasappel goed af onder

Het jaar begint vannacht
met vuurwerk en met bubbels.
Onder dezelfde zon,

de warme kraan en steek de kruidnagels erin.

dezelfde maan en sterren

* Leg ze in een goed geëmailleerde of glazen

draait onze wereld rond

pan
* Schep er de suiker bij en leg het kaneelstokje
ertussen
* Giet het druivensap erop en leg een deksel op
de pan
* Laat het sap op een zo zacht mogelijke

en groet God ons van verre.
Dus zeg ik nu: 'Bedankt,
lief jaar dat gaat verglijden!
God, zegen ons bestaan
en onze nieuwe tijden!'
(c) Marjet de Jong

hittebron tot net tegen de kook aankomen
* Haal de sinaasappel en de citroen uit de pan
en schenk de drank heet in glazen

Bron van deze jeugdpagina is www.geloventhuis.nl

KERSTVERHAAL OVER DE EZEL JESSE
Jesse is een oude, grijze ezel. Hij woont in een vervallen stal aan
de rand van het dorp Bethlehem. Hij is een beetje blind en hoort
ook niet meer zo goed. Eigenlijk kan Jesse niet zoveel meer. Hij
is in het laatste stukje van zijn leven aanbeland en hij vindt het
goed zo. Het was een mooi leven. Heel lang geleden was hij
namelijk een bijzondere ezel. Toen kon hij zo hard met zijn
staart ronddraaien, dat hij met zijn achterpoten een stukje van
de grond kwam. Net als een helikopter. Toen kwamen de
mensen naar hem toe. Uit alle landen.
‘Jesse, Jesse,’ riepen ze dan. ‘Doe nog eens een helikopter na.’
Tja, dat was vroeger.
Nu loopt hij langzaam door de Hoofdstraat van het dorp. Sjokkend langs de kant van de weg, met zijn kop naar
beneden. Elke dag loopt hij hetzelfde rondje.
Maar vandaag is het anders. Vandaag is het druk in het dorp. Overal lopen mensen en het lijkt wel of ze allemaal
een plekje zoeken om te blijven slapen. En dat in zo’n klein dorp. Jesse schudt eens met zijn kop, hij moet nu
goed opletten met al die mensen.
‘Hé, kijk eens een beetje uit, stomme ezel.’
Jesse krijgt een duw.
‘Zeg ouwe ezel, ga eens naar je stal.’
Jesse krijgt een klap op zijn kont.
De mensen kijken allemaal boos naar hem.
‘Au.’
Weer een klap.
Jesse wordt weleens vaker gepest. Soms zijn er kinderen die naar hem schreeuwen of met een stok naar hem
prikken. Hij loopt dan gewoon verder. ‘Schelden doet geen zeer,’ denkt hij dan. Maar leuk is het niet.
Heel af en toe probeert Jesse nog weleens met zijn staart te draaien, maar dat gaat nu veel te langzaam. Hij komt
geen millimeter meer van de grond.
Soms zijn er ook hele aardige kinderen die een rondje op zijn rug mogen rijden. Die kinderen lachen en geven
hem een appel.
‘Oh ja, er is niets lekkerder dan een appel.’ Zijn maag begint ervan te knorren.
Opeens kijkt Jesse om zich heen en schrikt. Hij was zo in gedachten, dat hij niet eens merkte dat het donker is
geworden. De laatste tijd heeft hij dat wel vaker. Dan sjokt hij urenlang zonder na te denken en eigenlijk ook
zonder echt iets te zien. Maar deze keer is het wel heel vreemd.
Er zijn hier ook helemaal geen mensen meer. Hij staat stil en
weet niet welke kant hij uit moet. Hij is verdwaald en het wordt
al wat kouder.
‘Ik denk dat ik deze keer niet thuis ben met Kerst,’ denkt Jesse
en daarvan wordt hij een beetje treurig, want met Kerst brandt
er altijd een vuur voor de stal en dat is lekker warm. Ook zijn de
mensen dan aardiger. Ze komen vaker een appel brengen en
strelen hem over zijn manen. Vorig jaar heeft Jesse met Kerst
wel twaalf appels gegeten. Dat was een topjaar.
Net als Jesse achter een struik wil gaan liggen, om een beetje beschut de nacht door te brengen, hoort hij
stemmen. Er komen twee mensen aan. Een man een vrouw.
‘Kijk eens,’ zegt de man. ‘Een ezel. Misschien komt het nu toch nog goed.’
Jesse loopt langzaam achteruit.

‘Rustig maar,’ zegt de man. ‘Wij doen je niks. Ik ben Jozef en mijn vrouw is erg moe. Misschien kan ze op je rug
meerijden?’
Jesse twijfelt, maar als de man een lekkere, sappige, glimmende appel uit zijn tas pakt, komt Jesse dichterbij. De
man streelt hem en praat geruststellende woordjes, terwijl Jesse luidkeels staat te smakken en knauwen op de
appel.
Even later zit de vrouw op de rug van Jesse en vertrekken ze richting dorp.
In het dorp hebben alle mensen ondertussen een slaapplaats gevonden. Iedereen is binnen. Overal zie je lichtjes
achter de ramen branden en klinkt er gezellig geroezemoes. Zij zijn de laatsten. De man is vermoeid en zucht.
‘Er is nergens een plekje, Maria, alles zit vol’.
Wanneer hij bij het laatste huis vraagt of er nog plaats is, wordt er alleen met het hoofd geschud en gewezen
naar een oude stal om de hoek.
‘Misschien is daar nog een plekje in het stro. Het is er in ieder geval droog.’
Jesse sjokt voort met de vrouw op zijn rug. Hij vindt het prima zo. Het zijn aardige mensen. Wanneer Jesse om
zich heen kijkt, gaan zijn ogen steeds wijder open. Hij is hier al vaker geweest. Dit is in de buurt van zijn stal.
‘Hè, hoe kan dat. Deze mensen hebben me weer thuisgebracht.’
‘Kijk,’ zegt de man tegen zijn vrouw. ‘De stal is leeg. Er is zelfs geen ezel.’
‘Du-huh,’ denkt Jesse. ‘Natuurlijk niet. Ik woon hier en ik was toevallig verdwaald.’
De vrouw gaat op het stro liggen en de man steekt buiten een vuur aan. Jesse gaat lekker bij het vuur liggen en
valt meteen in slaap. Morgen wordt het dus toch nog een fijne Kerst.
Midden in de nacht schrikt Jesse wakker. Hij hoort een kindje huilen. Heel dichtbij. Dan ziet hij een klein baby’tje
liggen in zijn voerbak. Zijn voerbak! Hoe moet hij nu eten. Hij staat verstoord op. Dan ziet hij nog meer mensen.
Herders. Zij knielen voor het kindje en zeggen: ‘Er is een Koning geboren’.
Het moet toch niet gekker worden. Dat kindje in zijn kribbe is een koning? Jesse kan het niet geloven. Ineens
staan er nog meer mensen bij de stal; zijn stal. Het zijn drie wijzen uit een ander land, die allemaal geschenken
neerleggen voor het kindje.
Ook zij knielen en zeggen: ‘Er is een Koning geboren.’
Jesse dringt zich een beetje naar voren en kijkt verbaasd in de voerbak. Daar ligt in het stro wel een heel lief
jongetje, dat is waar, maar een koning? Op dat moment draait het jongetje zijn hoofdje om en kijkt Jesse aan. Er
gaat er een tinteling door het oude lijf van Jesse, een rare en toch ook lekkere tinteling. Hij raakt ervan in de war
en loopt naar buiten om wat frisse lucht te krijgen.
Daar staat hij meteen stil. Hij voelt zich opeens
anders.
‘Huh,’ denkt Jesse. ‘Wat is hier aan de hand.’
Hij voelt zich kiplekker. Het is jaren geleden dat hij
zich zo goed voelde. Hij maakt zelfs een sprongetje.
Heel voorzichtig probeert Jesse of zijn staart wil
ronddraaien. En langzaam draait zijn staart steeds
sneller en sneller, totdat zijn achterpoten een stukje
van de grond komen.
‘Het is een wonder,’ schreeuwt Jesse het uit. ‘Het is
een wonder.’
De herders en de wijzen draaien zich om en kijken
glimlachend naar Jesse.
‘Ja, het is een wonder,’ zeggen ze. ‘Jezus is
geboren.’
In de voerbak kraait het kindje van plezier.
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VAN EILAND NAAR EILAND
Bezoek aan partnergemeente Bergen/ Rügen.
In het vorige kerkblad stond het al genoemd: we zijn op Rügen geweest van 23 tot 27 september en we namen
een ABC mee.
Met de wind mee, het was stormachtig, reden we met 3 auto’s en 6 personen naar Bergen. Zware regenbuien bij
het oprijden van de brug naar Rügen, maar weer een warme ontvangst in het Gemeindehaus van Bergen met soep
en brood.
Het was goed om de vrienden op Rügen weer te ontmoeten. WhatsApp berichten en telefoongesprekken en mail
vallen weg als klein, ten opzichte van een gesprek bij het eten of ’s avonds bij een glaasje in de woonkamer.
De wereldzaken als covid 19 met inenten en werkloosheid, het tekort aan werkkrachten in de horeca ze komen
aan de orde. Maar ook de persoonlijke zaken als het verlies van een dierbaar familielid en een aanstaande
pensionering en wat ga je dan doen? Bij de kerk ligt een zee van werk te wachten.
Tijd om het eiland te verkennen was er ook, in kleine groepjes op vrijdag en zaterdag en op zondag met een
grotere groep. Bij de noordelijke verkenning bij Kap Arkona werden we verrast door kraanvogels die kwamen
aanvliegen vanaf Zweden. Later zien we ze op een veld met maïsresten landen en daar zitten ze dan met
honderden. De harde wind was weg, de omgewaaide bomen van de wegen, een reden voor de kraanvogels om
weer verder te trekken. Ze blijven zo lang er voldoende voedsel is op Rügen en na de eerste vorst gaan ze verder
naar het zuiden.
Zondags in de kerk is er een oogstdienst en bieden wij een Loelav aan, een plantenbundel die past bij de
afronding van het joodse loofhuttenfeest ( ook een oogstfeest) en zingen we lied 283 “In de veelheid van
geluiden” uit het liedboek.
Na de dienst dit keer geen koffie en koek maar koffie en broodjes met worst. Daarna een rondtocht met de auto,
bezoek aan de kerk van Kasnevitz en koffie met koek in de oude brandweerkazerne. Deze is omgebouwd door
bewoners tot dorpshuis waarmee er weer een centraal punt is gekomen voor het dorp.
’s Avond werd nog lang nagepraat in de gastgezinnen en maandag morgen om 8 uur start de reis weer terug
naar huis. Met bewolkt weer, een beetje zon en wat regen net over de grens van Nederland arriveren we na een
vlotte reis weer op Texel. Wat nog blijft zijn de foto’s en de goede herinneringen.
Namens de Rügengroep Daan van Sijp
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NIEUW BOEK VERSCHENEN
In 1862-1863 werd de Sint Johannes de Doperkerk in Den Burg gebouwd volgens
ontwerp van de architect Theo Molkenboer (1796-1863). Hij overleed nog voor het
gebouw was opgeleverd. In de eerste helft van de negentiende eeuw was er een
grote behoefte aan nieuwe kerkgebouwen. Na eeuwen mochten katholieken weer
kerkgebouwen neerzetten, die ook van buiten als zodanig herkenbaar waren. De
architect Pierre Cuypers (1827-1921) is er bekend mee geworden. Het is veel
minder bekend dat Theo Molkenboer eveneens vele kerken ontwierp. Onlangs is
een dik, maar zeer goed leesbaar boek verschenen, dat recht doet aan Molkenboer
en zijn kerken. In het boek wordt ook aandacht besteed aan onze Sint Johannes de
Doperkerk (pag. 390-393).
Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel: ”Zuilen zonder last. Architect Theo
Molkenboer 1796-1863”, door Bertus Bakker, 2021. ISBN 978 9087049577. Het is
een uitgave van Uitgeverij Verloren te Hilversum.
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PASTORAAL TEAM
Pastoor Ivan Garcia Ferman

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06–17129642

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
Kapelaan Pawel Banaszak

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06-46554569

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06-25574966

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
Diaken Henk Schrader

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

06-10306086

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
PAROCHIECOÖRDINATOR
Henny Hin

Maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.
Di. Wo. van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig op de pastorie
p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
website:

www.rkparochietexel.nl

KOSTERS:
Den Burg

Wim v.d. Gracht

Tjakkerstraat 12
e-mail:

De Cocksdorp

1791 XL Den Burg

0222-314538

jose.vd.gracht@gmail.com

Marian Huizinga -Zijm

Vaargeul 25

1791 HB Den Burg

0222-314222

Marijke Stolk

Molenlaan 4

1795 AM De

0222-316443

Cocksdorp
Oudeschild

CONTACT

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl
Jan Jaap Hin

De Ruyterstraat 128

1792 AP Oudeschild

06-25398947

‘t Buurtje 21

1792 BE Oudeschild

06-20794668

ZIEKENBEZOEK
Annegriet Boom

e-mail:

wimjmboom@gmail.com

CONTACTPERSOON RK KOREN
Hennie Zoetelief

Sluyscoog 69
e-mail:

1791 WV Den Burg

06-20259712

1791 DM Den Burg

06-38909487

1791 VG Den Burg

0222-315640

fr.sande@planet.nl

CARITAS /PCI
Linda Zoetelief

Molenstraat 56
e-mail:

pcitexel@gmail.com

ADMINISTRATIE / BEHEER BEGRAAFPLAATS DEN BURG
Jan Keesom

Thijsselaan 107
e-mail:

jc.keesom@kpnmail.nl

PAROCHIEBESTUUR
Voorzitter:

Pr. Ivan Garcia

Vicevoorzitter:

Piet Zijm

Penningmeester:

Anja van der Heide-Witte

Secretaris:

Marion Zijm-v.d.Wetering

Leden:

Frans Stolk
Hans Koot

Adviseur:

Henny Hin-Witte

Contact met het parochiebestuur:

p/a Molenstraat 34

1791 DL Den Burg

0222-322161

e-mail p/a : secretariaat@rkparochietexel.nl t.a.v. PAROCHIEBESTUUR

KERKBIJDRAGE:

IBAN: NL35 RABO 0362 5345 00
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